
  

ЧОРТКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                    ПРОТОКОЛ  

     сорок п’ятої позачергової  сесії  Чортківської міської ради сьомого скликання 

                                                                                          від  18 жовтня   2018 року                                      
                                                                                          Початок роботи сесії: 17-00  
                                                                                          До складу ради обрано - 34 депутати 
                                                                                          На сесію прибуло – 20 депутатів 
 
Відсутні:   Аксенчук,   Безпалько Р.П., Бевз М.І., Гаврисьо В.В., Кривий Ю.М., Міщій 
С.В., Маньовський А.З., Скалій О.О., Просинюк А.В., Садовська  Л.М., Федорейко В.А., 
Федорейко О.А., Хотюк О.Б., Ціхоцький В.Л.   

 Головуючий на сесії : міський голова ШМАТЬКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ 

Наголосив, що на  45-гу позачергову сесію VII-го скликання прибуло 20 депутатів 
із 34 обраних, зокрема від депутатської фракції «Сила людей» - 6 депутатів із 10, від 
депутатської фракції «Свобода» - 4 депутати із 7, від фракції «Солідарність» - 4 депутати 
із 6, від партії «Батьківщина» - 3 депутати із 3, від «Радикальної партії» - 2 депутати із 4, 
від партії «Самопоміч» - 1 депутат із 4.    

Надійшла пропозиція - роботу 45-ої позачергової сесії розпочати.  

Міський голова  Шматько В.П. оголосив 45-у позачергову сесію Чортківської міської ради 
VІІ скликання  відкритою. (Звучить Гімн України). 
Міський голова Шматько В.П.  запропонував обрати секретаріат пленарного засідання.  
Голосували за секретаріат в кількості 2-ох осіб: депутатів Лесейко З.В., Зазуляк А.І.    
            “За” – 20, «проти» -0 , «утримались» – 0. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний за основу. 
Голосували: “за” -20 , “проти” - 0, “утримались” – 0. Запитав про наявність пропозицій до 
порядку денного. 
Міський голова Шматько В.П. запропонував прийняти  порядок  денний  в цілому. 

Голосували: “за” - 20, “проти” - 0, “утримались” – 0. 
 
 Порядок денний  45-ої позачергової сесії міської ради:  
    
1. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
малої приватизації комунальної власності Чортківської міської ради”. 
2. Про надання дозволу комунальному підприємству “Чортків-дім” на складання технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) площею 0, 1290 га в постійне користування для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Б. Лепкого, 1А в м. 
Чорткові”. 
3. Про надання дозволу Чортківському державному медичному коледжу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0400 га в 
постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів орсвіти по 
вул. Млинарській в м. Чорткові”. 
4. Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською районною 
радою”. 



  

5. Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року “Про міський 
бюджет на 2018 рік. 
 
 
                                                      РЕГЛАМЕНТ 
   роботи сорок п’ятої  позачергової  сесії Чортківської міської ради VII cкликання 
 
Для доповіді  з питання  порядку денного до 10 хв. 
Для виступів до 3 хв. 
Для  запитань до 3 хв. 
Для відповіді на запитання до 5 хв. 
Роботу пленарного засідання  сорок п’ятої  позачергової сесії Чортківської міської ради 
VII скликання завершити до ? год.   
 
 
1. “Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів 
малої приватизації комунальної власності Чортківської міської ради”. 
СЛУХАЛИ:  начальника  відділу з економічного розвитку та комунальної власності  
Черниш С.С. 
ВИСТУПИЛИ: Вінницький А.Є., Шматько В.П., Лесейко З.В., Грабовецька С.С.,  
Наконечний В.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 14  ,«проти» - 0, «утримались» –7  .  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято 
 
2. Про надання дозволу комунальному підприємству “Чортків-дім” на складання 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0, 1290 га в постійне користування 
для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вул. Б. 
Лепкого, 1А в м. Чорткові. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П.,. Зазуляк А.І. 
За проект рішення голосували: “за”- 14, «проти» - 0, «утримались» –7  .  
ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 
 
3. Про надання дозволу Чортківському державному медичному коледжу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0400 га в 
постійне користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по 
вул. Млинарській в м. Чорткові”. 
СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 
середовища Губяк Р.Т. 
За проект рішення голосували: “за”- 20, «проти» - 0, «утримались» –1.  
ВИРІШИЛИ: рішення №1223 
 
4. Про затвердження угоди між Чортківською міською радою та Чортківською 
районною радою. 
СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Бойко Н.І. 
ВИСТУПИЛИ: Шматько В.П. 
За проект рішення голосували: “за”- 21, «проти» - 0, «утримались» –0.  
ВИРІШИЛИ: рішення №1221. 
 
5. “Про внесення змін до рішення міської ради № 894 від 12 грудня 2017 року “Про 
міський бюджет на 2018 рік”. 



  

СЛУХАЛИ: начальника фінансового управління Бойко Н.І.,  
ВИСТУПИЛИ :Грабовецька С.С., Шматько В.П., Вінницький А.Є 
За проект рішення голосували: “за”- 21, «проти» - 0, «утримались» –0.  
ВИРІШИЛИ: рішення №1222. 
 
Міський голова зазначив, що питання, які виносились на розгляд  45-ї позачергової сесії 
вичерпано.  Запропоновано 45-у  позачергову сесію вважати закритою. 

  Звучить Гімн України 

Міський голова                                                                             Володимир   ШМАТЬКО                                        


